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Lappajärven varhaisimmat tutkijat

TEEMU ÖHMAN

1960-luvun lopulla Nils-Bertil Svensson 
(1927–2004) ja Martti Lehtinen (1941–
2020) osoittivat Lappajärven olevan törmäys-
kraatteri (Svensson 1968; Lehtinen 1969). 
Tuolloin Lappajärven kummallisten kivien 
ensimmäisestä maininnasta tutkimuskirjalli-
suudessa oli kuitenkin kulunut jo 110 vuotta. 
Lappajärven kallioperä kiehtoi niin maamme 
maineikkaimpia geologeja kuin nyttemmin 
unohdukseen vaipuneita monipuolisia luon-
nontutkijoitakin. Keitä Lappajärven varhai-
simmat tutkijat olivat ja mitä he siitä kirjoit-
tivat?

H. J. Holmbergin porfyyri

Kökarin saarella Ahvenanmaalla syntynyt 
Henrik Johan Holmberg (1818–1864; kuva 
1) oli poikkeuksellisen kiehtova hahmo suoma-
laisessa tieteessä. Holmberg aloitti opiskelunsa 
Tallinnassa, jossa hänen isänsä toimi kirkko-
herrana (Varjola 2001; Kotivuori 2005a, b). 
Holmbergin arveltiin päätyvän runoilijaksi, ja 
hän oli myös musikaalisesti lahjakas. Näiden 
sijaan Holmberg opiskeli Keisarillisessa Alek-
santerin yliopistossa eli Helsingin yliopistossa 
pari vuotta kemiaa ja mineralogiaa, sen mitä 
opiskelijaelämän vietolta ennätti. Jo vuonna 
1841 hän kuitenkin sai vuorihallitukselta vuo-
ri-intendentinkonttorin ylimääräisen konduk-
töörin viran. (Arppe 1865.)

Vuoden 1836 Kemin kultalöydön innoit-
tamana vuorihallitus komensi Holmbergin 
Kemijoelle etsimään lisää kultaa. Tuloksia 
ei tullut, eikä Suomessa ollut juurikaan tie-
toa kullanetsinnästä. Niinpä vuonna 1845 
Holmberg lähetettiin kullanhuuhdontaoppiin 
Uralille. Suomeen palattuaan Holmberg johti 
kullanetsintää Kuusamossa, mutta nämäkin 

tutkimukset päättyivät vuonna 1848 erittäin 
laihoin tuloksin.

Samana vuonna Kalifornian kultalöydöt 
nostivat kuitenkin kultakuumetta Suomes-
sakin. Niinpä syksyllä 1849 Holmberg mat-
kusti Amerikkaan osana venäläis-amerikka-
laisen kauppakomppanian tutkimusryhmää. 
Holmbergin päämääränä oli Kalifornia, mutta 
matkan aikana saadut tiedot kullankaivajien 
hurjasta elämästä saivat hänet jatkamaan suo-
raan Alaskaan. Hänen vuosien 1850–1851 
tutkimuksensa Alaskan eteläosissa johtivat 
paitsi ruskohiilikaivoksen avaamiseen, myös 

Kuva 1. H. J. Holmberg. Rajaamaton alkuperäinen 
kokovartalokuva on nähtävissä Varjolan (1989) 
artikkelissa. Kuva: Museovirasto / CC BY 4.0.

Figure 1. H. J. Holmberg. An uncropped version 
of the photograph can be seen in the article by 
Varjola (1989). Figure: Finnish Heritage Agency / 
CC BY 4.0.
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19 000 kovakuoriaisen keräämiseen. (Arppe 
1865; Varjola 1989.) 

Kansainvälisen maineensa Holmberg 
saavutti kansatieteilijänä. Hän keräsi Alas-
kasta 400 esineen kokoelman ja perehtyi 
alkuperäiskansojen kieliin ja kulttuureihin. 
Holmberg oli myös ensimmäinen, joka toi 
laajempaan tietoisuuteen venäläisten vuon-
na 1784 Awa’uqissa tekemän alutiiq-kansan 
joukkomurhan. Suomeen palattuaan Holm-
berg kunnostautui etenkin yliopiston kansa-
tieteellisen museon kokoelmien luetteloijana 
ja järjestäjänä. (Arppe 1865; Koivunen 2015.)

Vuonna 1858 Holmberg julkaisi kokoo-
mateoksen Materialer till Finlands geognosi. 
Kirja sisälsi malmilöytöjä ja muita kiinnosta-
via mineraali- ja kivilajihavaintoja eri puolilta 
Suomea. Siinä hän esitti ensimmäisen kuva-
uksen nykyisin kärnäiittinä tunnetusta Lappa-
järven törmäyssulakivestä: ”På Kärnä holme 
finnes porfyr, som består af en mörk grundmassa 
med rödbruna fältspats kristaller” (Holmberg 
1858 s. 118). Holmberg siis totesi Lappajär-
ven Kärnänsaaressa esiintyvän porfyyriä, joka 
koostuu tummasta perusmassasta ja punarus-
keista maasälpäkiteistä. Kesinä 1844 ja 1845 
Holmberg tutki Länsi-Suomen malmi- ja 
mineraaliesiintymiä ja toi retkiltään ”runsaan 
sadon” (Arppe 1865 s. 105), joten on mahdol-
lista, että kärnäiittinäyte oli hänen löytämänsä. 
Se saattaa vieläkin olla Helsingin luonnontie-
teellisessä keskusmuseossa, jonka kokoelmaan 
hänen kivinäytteensä myöhemmin liitettiin 
(Lehtinen 2014).

Elämänsä loppupuolella Holmbergin ura 
jatkoi rönsyilyään. Vuosina 1859 ja 1863 hän 
julkaisi ensimmäiset luettelot ja kuvaukset 
maamme kivi- ja pronssikautisista muinais-
jäännöksistä (Holmberg 1863). Hänen vii-
meiset, suomeksi julkaistut artikkelinsa puo-
lestaan käsittelivät kalanviljelyä, sillä hänet oli 
vuonna 1860 nimitetty Suomen ensimmäisek-
si kalastuksentarkastajaksi.

Holmberg kuoli vain 46-vuotiaana keuh - 
kotuberkuloosiin Helsingissä jouluaaton-

aattona 1864. Hänet tunnettiin helposti in-
nostuvana taiteilijasieluna. Kemian professori 
ja yliopiston rehtori Adolf Edvard Arppe 
(1818–1894) luonnehti Holmbergiä lyhyt-
jänteiseksi ja hänen työtään harrastelijamai-
seksi (Arppe 1865; Varjola 2001). Kieltämättä 
Holmbergin kärnäiittikuvauskin on kauniisti 
sanottuna suppeahko. Yhtä kaikki, Holmberg 
oli ensimmäinen, joka toi esiin Lappajärven 
kallioperän kummallisuuden. Lyhyeksi jää-
neen uransa aikana hän ennätti poikkeuksel-
lisen monella muullakin tutkimusalalla olla 
Suomen ja jopa maailman ensimmäinen. Se 
ei ole vähäinen saavutus.

Rudolf Hammarström

Perniössä syntynyt Edvard Rudolf Ham-
marström (1863–1928) on Lappajärven var-
haisista tutkijoista vähiten tunnettu. Kuvaavaa 
on, ettei yhdessäkään Lappajärveä käsitelleessä 
väitöskirjassa (Lehtinen 1976; Reimold 1980; 
Abels 2003) mainita häntä lainkaan. 

Hammarström kirjoitti ylioppilaaksi 
Vaasan ruotsalaisesta lyseosta vuonna 1881 
ja valmistui Helsingin yliopistosta filosofian 
kandidaatiksi kolme vuotta myöhemmin. 
Vuonna 1885 Hammarström teki hyönteisiin 
keskittyneen tutkimusmatkan Etelä-Sipe-
riaan, etenkin Jenisein ja sen sivujokien varsil-
le (Hammarström 1892). Viranomaislupien 
puutteesta huolimatta Hammarström kävi 
myös Kiinalle kuuluneessa Pohjois-Mongo-
liassa tutustumassa paimentolaiskansa tuvaa-
nien elämään (Hammarström 1887). Mer-
kittävimmän elämäntyönsä hän teki Vaasan 
suomalaisen lyseon rehtorina ja luonnonhis-
torian ja maantiedon lehtorina vuodesta 1897 
kuolemaansa vuonna 1928 saakka (Järviluo-
ma 1930). 

Suomessa Hammarström jatkoi opetus-
työnsä ja yhteiskunnallisten luottamustoi-
miensa ohella tutkimustöitään kirjoittaen 
järvistä ja vedenjakaja-alueista Hämeessä ja 
Pohjanmaalla (Järviluoma 1930). Yksi tutki-
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muskohteista oli Lappajärvi, jossa hän souteli 
kesinä 1893 ja 1894. Lappajärvi-tutkimus-
tensa tulokset hän julkaisi vuonna 1896 ar-
tikkelissaan Iakttagelser öfver Lappajärvi sjö 
(Hammarström 1896). Artikkelissaan Ham-
marström julkaisi Lappajärven ensimmäisen 
syvyyskartan ja kuvaili alueen kasvillisuutta 
ja sedimenttejä. Kiinnostavinta on kuitenkin 
hänen kuvauksensa ja tulkintansa kärnäiitis-
tä ja sen esiintymisalueesta. Hammarström 
löysi runsaasti kärnäiittilohkareita Kärnän-
saaren ja lähisaarten rannoilta. Vartijasaares-
ta Hammarström tavoitti myös harvinaisen 
kärnäiittipaljastuman. Hän kuvaili kärnäiittiä 
erittäin kovaksi, usein pinnaltaan ruosteiseksi 
ja pienten onteloiden kirjomaksi porfyyrisek-
si kivilajiksi. Hän myös mainitsi, että kovuu-

tensa ansiosta kärnäiittiä käytettiin alueen 
myllyissä siipitukin laakerina (kuva 2). Tämä 
on tiettävästi koko maailman mittakaavassa 
ainutlaatuinen tapa hyödyntää törmäyksessä 
syntynyttä kivilajia.

Paitsi Hammarströmin havainnot, myös 
hänen tulkintansa ovat kestäneet aikaa: ”Det 
synes mig på grund af ofvanstående framgå, att 
den platå, som uppbär Kärnänsaari och omgif-
vande holmar, eger en kärna af denna hårda 
och täta porfyriska bergart, som i högre grad än 
omgifningen emotstatt de denuderande kraf-
terna.” (Hammarström 1896 s. 102) Hänen 
mukaansa Kärnänsaari lähisaarineen on siis 
eroosiojäänne, joka kärnäiitin kovuuden an-
siosta on kyennyt vastustamaan kuluttavia 
voimia ympäristöään paremmin. Kraatterin 

Kuva 2. Tuulimyllyn siipitukin laakerina hioutunut kärnäiittilohkare. Evijärven Väinöntalolla nykyisin oleva 
mylly on aikoinaan sijainnut Lappajärven Itäkylässä. Kuva: Teemu Öhman.

Figure 2. Polished surface of a kärnäite boulder that has been used as a neck bearing beneath the wind
shaft in a windmill in Lappajärvi. Figure: Teemu Öhman.
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keskuskohoumalla on ollut oma osuutensa 
Kärnänsaaren synnyssä (Abels 2003), mutta 
muutoin Hammarströmin tulkinta vastaa täy-
sin nykykäsityksiä.

Hammarströmin artikkeli on edelleen 
antoisa. Ensimmäinen syvyyskartta ja en-
simmäinen kattavampi kuvaus kärnäiitistä, 
sen esiintymisalueesta ja käytöstä, sekä aikaa 
kestänyt tulkinta Kärnänsaaren alkuperästä 
olivat merkittäviä edistysaskeleita Lappajär-
vi-tutkimuksissa. Tai olisivat olleet, jos joku 
olisi kiinnittänyt niihin huomiota. 

Hammarströmin täydellinen unohtami-
nen on outoa. Hän julkaisi artikkelinsa suo-
malaisälymystön kielellä eli ruotsiksi Suomen 
Maantieteellisen Yhdistyksen julkaisusarjassa. 
Artikkelissa oli kattava saksankielinen tiivistel-
mä, joten hänen tärkeimmät havaintonsa oli-
vat myös laajempien piirien ulottuvilla. Ham-
marström ei opettajataustastaan huolimatta 
ollut tuntematon tutkijoiden parissa, sillä hän 
oli useiden kotimaisten tieteellisten seurojen 
jäsen ja toimi Helsingissä vuonna 1902 pi-
detyssä Pohjoismaiden luonnontieteilijöiden 
kokouksessa maantieteellisen ja hydrografisen 
jaoston sihteerinä (Järviluoma 1930).

Odenwall, Berghell ja Laitakari

Lappajärveläinen Evald Odenwall (1873–
1965) oli Rudolf Hammarströmin tapaan 
opettaja ja monialainen luonnontutkija ja 
tutkimusmatkailija. Hän valmistui filosofian 
kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 
1896 ja toimi toistakymmentä vuotta luon-
nontieteiden ja matematiikan opettajana niin 
Sortavalan seminaarissa kuin Helsingissäkin. 
Hämähäkeistä uransa alussa kiinnostunut 
Odenwall teki tutkimusmatkoja mm. Itä-Si-
periaan, Transbaikaliaan ja Bakun eteläpuolel-
le Persian rajamaille (Odenwall 1901). Kau-
niaisten huvilallaan hän viljeli ensimmäisenä 
Suomessa orkideoja kasvihuoneessa (Svenska 
Pressen 1933). Kesänsä ja joskus talvensakin 
hän kuitenkin vietti enimmäkseen Lappajär-

ven rannalla Alajärven Kiviniemessä kalastaen 
ja jatkaen järven ja sitä ympäröivän luonnon 
tutkimuksiaan (Odenwall 1915, 1927, 1934).

Vuonna 1913 Odenwall tapasi  alueella 
liikkuneen geologin. Vaasalaissyntyinen toh-
tori Hugo Berghell (1864–1922; kuva 3) 
toimi valtiongeologina ja oli kartoittanut 
niin maa- kuin kallioperääkin Karjalan kan-
nakselta Turun saaristoon ja Lappiin. Hän 
oli myös kulkenut Lappajärven eteläpuolella 
tutkien alueen granitoideja ja pohtien niiden 
ikää. Odenwall kiinnitti Berghellin huomion 
alueen moreenissa runsaina esiintyneisiin kär-
näiittilohkareisiin (Saksela 1949; vrt. Berghell 
1921). Berghell löysi niitä runsaasti lisää järven 
eteläosasta Rämäkkösaaresta sekä Kärnänsaa-
ren itäpuolen pienistä saarista, joita jo Ham-
marström oli tutkinut. Berghell tavoitti myös 

Kuva 3. Hugo Berghell. Kuva: Geologian tutkimus
keskus / CC Nimeä 4.0.

Figure 3. Hugo Berghell. Figure: Geological Survey 
of Finland / CC Nimeä 4.0.
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kärnäiittipaljastumat Vartijasaaresta ja Kär-
nänsaaren pohjoisosasta. Jälkimmäisen osalta 
hän oli luultavasti ensimmäinen sitä tutkinut 
geologi, ellei sitten Holmberg ollut käynyt 
siellä, kuten Hammarström hieman ounasteli. 
(Berghell 1921; Saksela 1949.) 

Odenwall oli jo tuolloin käynnistänyt 
mittavan projektinsa Lappajärven uuden 
syvyyskartan tekemiseksi (Odenwall 1934). 
Korvaamattomana apuna oli hänen luottosou-
tajansa, naapuriniemessä asunut maanviljelijä 
Matti Isoniemi (1859–1934), joka muiden 
töidensä ohella teki erinomaisia rakennus-
ten kivijalkoja. Odenwall näytti Berghellille 
syvyyskarttaansa, jossa keskeneräisyydestä 
huolimatta erottuivat sirppimäiset syvänteet. 
Nämä toivat Berghellin mieleen muinaisen 
tulivuoren jäänteet (Berghell 1921).

Berghell tulkitsi syvänteiden syntyneen 

tulivuorenpurkauksessa. Hän myös päätteli, 
että Lappajärven ”porfyyri”, joksi Berghellkin 
kärnäiittiä vielä kutsui, on Suomen nuorin 
pinnalle purkautunut kivilaji. Vaikka ereh-
tyikin kärnäiitin alkuperästä, iän suhteen hän 
oli täysin oikeassa. Berghell ei kuitenkaan jul-
kaissut tulivuoriajatuksiaan kuin vasta vuon-
na 1921. Silloinkin ne olivat sivuhuomautus 
artikkelissa, joka käsitteli Vimpelin ”myhky-
graniittia” (Berghell 1921; ks. myös Berghell 
1919 ja Laitakari 1942). Berghell piti myhky-
graniittia niin kiinnostavana, että sai kesällä 
1919 houkuteltua paikalle itsensä Geologisen 
komissionin (nyk. Geologian tutkimuskes-
kus, GTK) pääjohtajan J. J. Sederholmin 
(1863–1934). Myhkygraniitin syntytapa jäi 
selvittämättä, eikä Berghellin ja Sederholmin 
jälkeen kukaan ole tohtinut tarttua aiheeseen.

Berghell oli Lappajärvellä lähinnä Vaasan 

Kuva 4. Kärnäiittipaljastumat (1), kär
näiitin oletettu esiintymisalue kalliope
rässä (2), ja lohkarelöydöt (3) Aarne 
Laitakarin vuoden 1914 kartoituksen 
perusteella Sauramon (1924) artikke
lissa. Todellisuudessa vain Kärnänsaa
ren pohjoisosa ja pienet lähisaaret 
koostuvat kärnäiitistä. Nuoli Isoniemi 
tekstin kohdalla esittää uurresuuntaa, 
katkoviivat puolestaan rajaavat kärnäii
tin lohkareviuhkan. Teksti ”Isoniemi” on 
väärässä kohdassa, oikea paikka on 
Ikirjaimen vieressä. Lisäksi kuvaan on 
merkitty Kiviniemi (K), Vartijasaari (V) 
ja Pitkästö (P). Muokattu kuvasta Sau
ramo (1924).

Figure 4. Kärnäite (impact melt rock) 
outcrops (1), the presumed extent of 
kärnäite (2) and kärnäite boulders (3) 
according to the mapping of Aarne Lai
takari in 1914 in the article by Sauramo 
(1924). In reality, only the northern part 
of the bedrock of Kärnä island consists 
of kärnäite. Additional labels: I: Isoniemi 
(the original text is in the wrong place); 
K: Kiviniemi; V: Vartijasaari; P: Pitkäs
tö. The arrow indicates the direction 
of glacial striations, while the dashed 
lines indicate the kärnäite boulder train. 
Figure modified after Sauramo (1924).
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karttalehden kallioperäkartoituksen vuok-
si. Varsinaisesta kartoituksesta Lappajärven 
alueella huolehti kuitenkin kesäapulainen, 
myöhemmin GTK:n pitkäaikaiseksi pääjohta-
jaksi kohonnut Aarne Laitakari (1890–1975). 
Laitakari oli ensimmäinen, joka kartoitti syste-
maattisesti kärnäiittilohkareiden esiintymistä. 
Laitakarin lohkaretulokset näkivät päivänva-
lon vasta vuonna 1924 Helsingin yliopiston 
geologian ja paleontologian professorina myö-
hemmin toimineen Matti Sauramon (1889–
1958) lohkareviuhkatutkimuksen yhtenä esi-
merkkitapauksena (Sauramo 1924; kuva 4). 

Mäkisen ja Eskolan dasiitti

Laitakari löysi paitsi Vimpelin myhkygraniitin 
myös lisää kärnäiittipaljastumia Kärnänsaares-
ta. Hänen kallioperäkartoituksensa yleistetyt 
tulokset ilmestyivät jo vuonna 1916 sittemmin 
Outokummun toimitusjohtajaksi ja ministe-
riksi edenneen Eero Mäkisen (1886–1953) 
Länsi-Suomea käsitelleen artikkelin kartassa. 
Siinä koko Kärnänsaari (eikä vain sen poh-
joisosa) ja sen itäpuolinen Pitkästö oli tulkittu 
koostuvan kärnäiitistä (Mäkinen 1916). Tämä 
virhekäsitys eli tutkijoiden parissa kuusi vuo-
sikymmentä ja kansan keskuudessa edelleen.

Mäkisen artikkelissa tuotiin myös en-
simmäistä kertaa esiin kärnäiitin dasiittinen 
koostumus. Mäkinen tosin ei varsinaista ana-
lyysitulosta julkaissut vaan jätti sen jo tuolloin 
maailmanmainetta nauttineen Pentti Esko-
lan (1883–1964) tehtäväksi vuoden 1921 
klassisessa Jänisjärvi-artikkelissaan (Eskola 
1921). Mäkisen analyysi olikin ainoa kärnäii-
tin koostumuksesta julkaistu tutkimus seuraa-
vat viisi vuosikymmentä. Eskola puolestaan 
iskosti suomalaisten tietoisuuteen käsityksen 
Lappajärvestä (samoin kuin Jänisjärvestä, sekä 
Ruotsin Dellenistä ja Mienistä – kaikki sittem-
min törmäyskraattereiksi todistettuja) erodoi-
tuneena tulivuoren niskana, jonka muinaista 
purkauskanavaa täyttää erikoinen dasiitti eli 
kärnäiitti.

Pioneerien panos ja 
vuosikymmenten hiljaisuus

Lappajärven ensimmäisiä tutkijoita yhdisti se, 
että he kaikki olivat geologian suhteen hie-
man ulkokehällä. Tuhattaituri Holmberg oli 
kirjansa julkaistessaan jo siirtynyt aivan mui-
hin töihin, Hammarströmille ja Odenwallil-
le tutkimuksen tekeminen taas oli harrastus, 
eikä geologia ollut heidän pääkiinnostuksensa 
kohde. Etenkin Odenwallin panos Suomen 
johtavien geologien Lappajärveä koskevien 
ajatusten herättäjänä oli kuitenkin ratkaiseva. 

1920-luvun jälkeen julkaistiin muutamia 
tutkimuksia, mutta peruskäsitykset Lappajär-
vestä säilyivät muuttumattomina seuraavat 
vuosikymmenet: Lappajärvi oli Suomen mitta - 
puulla hyvin nuoren tulivuoren niska ja kär-
näiitti oli dasiittia, josta koko Kärnänsaaren ja 
sen lähiympäristön kallioperä koostui. Tarvit-
tiin 1960-luvun uusi tutkijasukupolvi šokee-
raavine ajatuksineen – Svensson ja Lehtinen –, 
jotta Lappajärven törmäyskraatterin synty, ikä, 
rakenne ja koko alkoivat toden teolla selvitä.
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Summary

The first researchers of the Lappajärvi 
impact crater

The Lappajärvi impact crater in western 
Finland has been studied for over 160 years. 
The first description of the impact melt 
rock kärnäite was one sentence published 
by the versatile and artistic Henrik Johan 
Holmberg (1818–1864; Fig. 1) in 1858. In 
his book of geologic miscellany, he said that 
in Kärnä island in Lake Lappajärvi there 
occurs porphyry consisting of dark ground 
mass and reddish brown feldspar crystals. He 
travelled to southern Alaska to search for gold 
but instead came back with 19 000 beetles, 
an ethnographic collection of 400 items and 
a story of the massacre of the Alutiiq people 
committed by Russians in 1748. Subsequently, 
he published the first compilations of Stone 
and Bronze Age discoveries in Finland. He 
was also Finland’s first inspector of fisheries.

Rudolf Hammarström (1863–1928) 
spent most of his career as a teacher of natural 
history in Vaasa on the west coast of Finland. 
In 1885 he made an expedition to southern Si-
beria and northern Mongolia, mostly to study 
insects. He also studied lakes and watersheds 
in western and central Finland. In 1896, he 
published the first bathymetric chart of the 
Lake Lappajärvi and described the flora and 
geology of the area. His description of kärnäite 
was more substantial than Holmberg’s. He 
considered the Kärnä island to be an erosion-
al remnant, which is still a valid conclusion. 
In addition, he mentioned that because of its 
notable hardness, kärnäite was used as neck 
bearings beneath the windshafts in local mills 
(Fig. 2). Curiously enough, Hammarström’s 
contributions to Lappajärvi studies have been 
completely ignored in the past.

The most significant of the Lappajärvi pi-
oneers was a local gentleman scientist, Evald 
Odenwall (1873–1965). Initially he studied 

arachnids and made expeditions to eastern 
 Siberia, Transbaikal and the Persian border-
lands. In 1913, he met Hugo  Berghell (1864–
1922; Fig. 3), an eminent geologist, and 
turned Berghell’s interest towards the numer-
ous kärnäite boulders in the local till.  Berghell 
soon discovered the source of the boulders, 
i.e. the Kärnä island and smaller islets nearby. 
Berghell concluded that kärnäite is the young-
est volcanic rock in Finland. This age estimate 
still holds. However, it was Aarne Laitakari 
(1890–1975), later a long-serving director of 
the Geological Survey of Finland, who carried 
out a systematic mapping of kärnäite boulders 
and outcrops (Fig. 4).

In 1916, kärnäite appeared for the first 
time in a geologic map, published by Eero 
Mäkinen (1886–1953). He also made the 
first chemical analysis of kärnäite and consid-
ered it to be dacite. However, he did not pub-
lish his analysis but left that to Pentti Eskola 
(1883–1964), who in 1921 concluded that 
Lappajärvi and Jänisjärvi, as well as Mien and 
Dellen in Sweden were eroded remnants of 
volcanoes. Later, they all were among the first 
proven impact structures in Europe.

It took a new generation of geologists in the 
late 1960s, Nils-Bertil Svensson (1927–2004) 
and Martti Lehtinen (1941–2020), to find 
 evidence of shock metamorphism and prove 
that Lappajärvi is actually an impact crater.
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